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TESIS 
N
O
. TOPIK TUJUAN  HASIL /TEMUAN   

1
. 

Kesehatan Lansia 
 
 
 

Untuk 
mengembangkan alat 
ukur kualitas hidup 
lansia. 

Alat ukur RI-HRQaL dapat 
mengukur kualitas hidup 
lansia di Indonesia   

2
. 

Fungsi kognitif lansia 
 
 
 

Untuk menilai 
pengaruh sosial 
engagement pada 
fungsi kognitif lansia 

Aktivitas kemasyarakat 
berperan pada 
peningkatan fungsi kognitif 
lansia.   

      

Kegiatan memasak sendiri 
dan menonton TV adalah 
aktivitas kognitif yang 
paling besar.   

3
. 

4
. 



TESIS  (2) 
Sistem Informasi 
Program 
Kelanjutusiaan 
 
 
 
 

Untuk 
mengembangkan 
prototipe aplikasi 
komputer penunjang 
program 
kelanjutusiaan di 
Sudinkes Jakut 

Aplikasi berbasis web  
untuk pengumpulan dan 
penelusuran data. 
 
 
 
  

Sistem informasi 
pemantauan kes. 
lansia di panti werdha 
 

Mengembangkan 
sistem informasi 
monitoring kes. lansia 
 

SDLC (System Development 
Life Cycle) 
 
 

Gizi Lansia 
 
 
 
 
 
 

Menilai faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan status gizi 
lansia di panti werdha 
dan masyarakat. 
 
 

Usia, pendapatan, dan IADL 
berhubungan signifikan 
terhadap status gizi lansia.  
Status perkawinan paling 
menentukan status gizi 
lansia di kedua tempat. 
 

  



TESIS (3) 

 Gizi Lansia  
 
 
 
 
 

Menilai faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan status gizi 
lansia di panti werdha 
dan masyarakat. 
 

Usia, pendapatan, dan IADL 
berhubungan signifikan 
terhadap status gizi lansia.  
Status perkawinan paling 
menentukan status gizi 
lansia di kedua tempat. 

  

Menilai pengaruh 
konsumsi biskuit 
tempe kurma pada 
status gizi lansia 
kurang gizi. 

Peningkatan mean berat 
badan pada kelompok 
perlakuan sebesar 0,68 kg 
selama 4 minggu intervensi 
 

Pemanfaatan sarana 
yankes oleh lansia 
 
 
 
 
 

Menilai tingkat 
pemanfaatan yankes 
oleh lansia. 
 
 
 
 

Masih rendahnya 
kunjungan lansia ke yankes 
karena tingkat pendidikan, 
sosek, kepemilikan 
jamkesmas, & gangguan 
aktivitas. 
 



SKRIPSI 

Pemanfaatan 
posyandu lansia 
 
 
 
 
 

Menilai faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan pemanfaatan 
posbindu lansia 
 
 
 

Usia, pendidikan akhir, 
pengetahuan, sikap, 
dukungan, persepsi jarak 
dan biaya, serta penilaian 
individu berhubungan 
denganpemanfaatan 
posbindu.  

Pemanfaatan 
posyandu lansia 

Menganalisis peran 
kader dalam 
pemanfaatan posbindu 

Kader belum berperan 
besar dalam pemanfaatan 
posbindu lansia karena 
kurangnya komunikasi antar 
kader dan  terbatasnya 
penyediaan fasilitas 
posbindu.  

Pemanfaatan 
posyandu lansia 

Menilai faktor-faktor 
yang berhub dgn 
kunjungan posbindu. . 

Kunjungan ke 
posyandu lansia 

Menilai faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan kunjungan 
lansia ke posyandu 

Usia, dukungan keluarga, 
tingkat pengetahuan, dan 
pekerjaan berhubungan 
dengan kuinjungan ke 
posbindu. 

Gizi lansia 

Pengaruh penyuluhan 
gizi seimbang pada 
status gizi lansia. 

Penyuluhan gizi seimbang 
merubah prevalensi gizi 
lebih ke arah gizi normal. 

  

Menilai hubungan 
antara karakteristik 
individu, tingkat 
depresi, status kes., 
dan asupan zat gizi 
makro pada status gizi 
lansia di panti werdha. 

Usia, keluhan penyakit, 
tingkat depresi,dan asupan 
lemak berhub dgn status 
gizi lansia. 

  

Menilai pengaruh 
asupan vitamin A pada 
kejadian dementia 
lansia. 

Asupan vitamin A paling 
dominan pada kejadian 
dementia lansia.  

  

Menilai faktor risiko 
dominan kejadian 
lansia kelompok 
vegetarian. 

Pola diet vegetarian faktor 
protektif pada kejadian 
vegetarian. 

Pemanfaatan 
posyandu lansia 
 
 
 
 
 

Menilai faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan pemanfaatan 
posbindu lansia 
 
 
 

Usia, pendidikan akhir, 
pengetahuan, sikap, 
dukungan, persepsi jarak 
dan biaya, serta penilaian 
individu berhubungan 
denganpemanfaatan 
posbindu.  

Pemanfaatan 
posyandu lansia 
 
 
 
 
 

Menganalisis peran 
kader dalam 
pemanfaatan 
posbindu 
 
 
 

Kader belum berperan 
besar dalam pemanfaatan 
posbindu lansia karena 
kurangnya komunikasi 
antar kader dan  
terbatasnya penyediaan 
fasilitas posbindu.  



SKRIPSI (2) 

Pemanfaatan 
posyandu lansia 
 
 
 
 

Menilai faktor-faktor 
yang berhub dgn 
kunjungan posbindu. 
 
 
 

Persepsi yang baik terhadap 
posbindu, jarak tempuh, 
dan dukungan dari 
keluarga/petugas kes 
berhubungan dengan 
kunjungan ke posbindu. 

Kunjungan ke 
posyandu lansia 
 
 
 

Menilai faktor-faktor 
yang berhubungan 
dengan kunjungan 
lansia ke posyandu 
 

Usia, dukungan keluarga, 
tingkat pengetahuan, dan 
pekerjaan berhubungan 
dengan kuinjungan ke 
posbindu. 

Gizi lansia 
 
 

Pengaruh penyuluhan 
gizi seimbang pada 
status gizi lansia. 

Penyuluhan gizi seimbang 
merubah prevalensi gizi 
lebih ke arah gizi normal. 



SKRIPSI (3) 

 Gizi Lansia 
 
 
 
 
 
 

Menilai hubungan 
antara karakteristik 
individu, tingkat 
depresi, status kes., 
dan asupan zat gizi 
makro pada status gizi 
lansia di panti werdha. 

Usia, keluhan penyakit, 
tingkat depresi,dan asupan 
lemak berhub dgn status 
gizi lansia. 
 
 
 

  

Menilai pengaruh 
asupan vitamin A pada 
kejadian dementia 
lansia. 

Asupan vitamin A paling 
dominan pada kejadian 
dementia lansia.  
 

  

Menilai faktor risiko 
dominan kejadian 
lansia kelompok 
vegetarian. 

Pola diet vegetarian faktor 
protektif pada kejadian 
vegetarian. 
 



DISERTASI 
 

Gizi lansia 
 
 
 
 
 
 

Mengembangkan 
persamaan tinggi 
badan prediksi 
berdasarkan tinggi 
lutut, panjang depa, 
dan tinggi duduk 
 

Persamaan TB prediksi dari 
prediktor tinggi lutut, 
panjang depa, dan tinggi 
duduk 
 
 
 

Kualitas hidup lansia 
 
 
 
 
 
 

Memperoleh indeks 
pengukuran disabilitas 
lansia 
 
 
 
 

Model 1 untuk menilai 
ketergantungan lansia dan 
model 2 untuk menilai 
ketidakmampuan lansia. 
 
 
 



TERIMA KASIH 


